
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHONG THỔ 

 

Số: 10/GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phong Thổ, ngày 31  tháng 01 năm 2023 
 

GIẤY MỜI 

Dự họp tiến độ, kết quả giải ngân các nguồn vốn năm 2022  

và kế hoạch sử dụng các nguồn vốn năm 2023 

 

Kính gửi:................................................................... 

Căn cứ chương trình công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện, UBND 

huyện kính mời các đồng chí dự họp, gồm các nội dung sau:  

1. Nội dung: Đánh giá tiến độ, kết quả giải ngân các ngồn vốn đầu tư năm 

2022 và kế hoạch sử dụng nguồn vốn năm 2023 (bao gồm vốn đầu tư công, vốn 

03 chương trình MTQG, vốn Nghị quyết 59) và bàn một số nội dung khác,.. 

2. Thành phần: 

- Đ/c: Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Trưởng các phòng ban, cơ quan đơn vị: Phòng Tài chính – Kế hoạch, 

NN&PTNT, LĐ-TBXH, Dân tộc, Văn hóa - Thông tin, Nội vụ, Kinh tế - Hạ 

tầng; Trung tâm DVNN, Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm VH,TT&TT; 

Ban Quản lý dự án, Ban Quản lý rừng phòng hộ; Hội LH Phụ nữ huyện;  

- Chủ tịch UBND xã Mường So, Sin Suối Hồ 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP HĐND-UBND huyện. 

- Địa điểm: Phòng họp số 2, Trụ sở HĐND-UBND huyện. 

3. Thời gian: ½ ngày, bắt đầu vào lúc 14h00' ngày 01/02/2023 (Thứ tư). 

4. Chủ trì: Đồng chí Trần Bảo Trung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

5. Tổ chức thực hiện: 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động chuẩn bị báo cáo tiến độ, kết 

quả giải ngân năm 2022 gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trước 11h ngày 

31/01/2023 để tổng hợp báo cáo; đồng thời báo cáo kế hoạch sử dụng các nguồn 

vốn được giao làm chủ đầu tư năm 2023 tại phiên họp. 

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời các đồng chí đến dự Họp đúng 

thành phần, thời gian và địa điểm trên./. 

Nơi nhận: 
- Như Thành phần; 

- UBND huyện: U (b/c); 

- VP: V1, V2; 

- Lưu: VT, C1. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Thanh 
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